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1. Anayasada belirtildiği üzere kanun koymak, değiştirmek ve 
kaldırmak; Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek; Ba-
kanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararna-
me çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun 
tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına 
karar vermek; savaş ilanına karar vermek, milletlerarası 
antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Anayasa'nın 
14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler ha-
riç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek ya-
sama organı olan Meclis tarafından yerine getirilmektedir. 
Bu görevler arasında olağanüstü hâl ya da sıkıyönetim ilan 
etmek yoktur ki bu ilan için yetki, Cumhurbaşkanı tarafından 
toplanan Bakanlar Kurulunun elindedir.

Cevap A

2. Anayasa değişikliğine meclis üye tam sayısının en az 
3/5’inin, başbakanın veya bir bakanın Yüce Divana sevk 
edilmesine üye tam sayısının salt çoğunluğunun, genel ve 
özel af ilanına üye tam sayısının en az 3/5’inin olumlu oyu 
ile karar verir. Meclisin özellikle milletvekili dokunulmazlığın 
kaldırılması ve seçimlerin tekrarlanmasına yönelik bir ka-
rarda nitelikli çoğunluk aramaması önemli bir noktadır. Geri 
gönderilen bir kanunun yeniden ve aynen Cumhurbaşkanı-
na yollanması için de nitelikli çoğunluk gerekmez. 

Cevap A

3. Cumhurbaşkanının cezai sorumsuzluğunun tek istisna-
sı “vatana ihanet" ile suçlandırılmasıdır. Anayasamızın 
105’inci maddesinin son fıkrası “Cumhurbaşkanı, vatana 
ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayı-
sının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının en 
az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.” demektedir. 
Bu durumda Cumhurbaşkanını yargılayacak makam, Yüce 
Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesidir (Anayasa, m.148/3).

Meclis tarafından Yüce Divana sevk edilen Cumhurbaş-
kanının Cumhurbaşkanlığından düşmüş sayılacağı kabul 
edilmektedir. 

Cevap C

4. İdare edilenlere hiçbir hak kazandırmamış ya da borç yükle-
memiş olan idari kararlar geri alınabilir. Bu koşulları taşıyan 
idari işlemlerin her zaman geri alınmasının olanaklı olduğu 
kabul edilmektedir. Örneğin, bir memura verilmiş olan di-
siplin cezası alındığı tarihten başlayarak sonuç doğurmak 
üzere her zaman geri alınabilir. Fakat hak kazandırmamış 
olan icrai kararların geri alınmasında bir ayırım yapılmakta-
dır: Hukuka uygun olanlar ve hukuka aykırı olanlar. Hukuka 
uygun ve hak kazandırmış idari işlemler hiçbir zaman geri 
alınamaz. Çünkü, bir işlemin geri alındığı tarihten başlaya-
rak sonuçlarının ortadan kaldırılması, ancak idare tarafın-
dan yapılmış bir hatanın ya da hukuksal bir sakatlığın dü-
zeltilmesi amacıyla olanaklıdır. Geri alma işlemini yapacak 
organın ya da makamın yetkili olması, usulde ve şekilde 
paralellik ilkesine uygun davranması gerekir. Hiyerarşik açı-
dan alt makamın yaptığı bir işlemin üst makam tarafından 
geri alınması olanaklıdır. Çünkü İYUK’un 11. maddesi, idari 
başvuru yapılarak idari işlemin kaldırılmasının üst makam-
dan istenebileceğini öngörmektedir. Hukuka aykırı işlemler, 
idarece hiçbir süre koşuluna bağlı olmadan her zaman geri 
alınabilir. 

Cevap D 

5. Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılabilmesi için onun mutlaka 
klasik idari kuruluşlarca yürütülmesi şartı aranmamaktadır. 
Bugün tüm kamu hizmetlerinin imtiyaz usulü ile özel kişilere 
gördürülebileceği kabul edilmektedir. Ayrıca kamu hizmet-
lerinin sadece klasik idari kuruluşlar (merkezi idare, mahalli 
idareler ve idari kamu kurumları eliyle değil ) aynı zamanda 
kamu kuruluşları, kamusal-özel karma kuruluşlar ve hatta 
özel kuruluşlar aracılığı ile de yürütülebileceği kabul olun-
maktadır. 

Cevap B 

6. İdare, kamulaştırma bedelini yüksek buluyorsa kamulaştır-
ma işleminin tebliğinden itibaren 60 gün içinde bedel indiri-
mi davası açabilir. 

Cevap D  
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7. İdare, görevlerini yerine getirmek için yetkilerini kullanırken, 
pek çok halde tek yanlı işlemler yapmakla beraber bazen 
de karşılıklı iradelerin uyuşumu sonucu oluşan sözleşme-
ler yapabilir. Bir sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi 
için, her şeyden önce o sözleşmenin taraflarından birinin 
idare olması gerekir. İdarenin taraf olmadığı sözleşmeler, 
idari sözleşme olmadıkları gibi, idarenin sözleşmeleri de 
sayılmaz. Bu nedenle kamu hizmeti gören imtiyazlı kişinin 
bu hizmet nedeni ile üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmeler ile 
idarenin tam olarak taraf olmadığı ve fakat örneğin fiyat tes-
piti suretiyle müdahale ettiği sözleşmeler de idari sözleşme 
sayılmaz. Bununla beraber bir sözleşmenin idari sözleşme 
sayılabilmesi için karşı tarafın mutlaka özel bir kişi olması 
zorunlu değildir. Yani tüzel kişiliğe sahip olmak koşuluyla iki 
kamu kuruluşu arasında da idari sözleşme yapılabilir. 

Cevap B

8. İYUK’un 28 maddesine göre Danıştay, bölge idare mahke-
meleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, 
gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya 
mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğin-
den başlayarak otuz günü geçemez. 

Cevap A 

9. Kişinin bilerek neden olmadığı ağır ve muhakkak bir tehli-
keden kurtulmak amacıyla olayla ilgisi bulunmayan üçüncü 
bir kimseye veya mal varlığına zarar vermesi durumunda 
zorunluluk hali ya da zaruret hali olarak adlandırılan huku-
ka uygunluk nedeni ortaya çıkmaktadır. Bu durumda fiilin 
hukuka aykırılığı ortadan kalkmakta ve cezai sorumluluk 
bulunmamaktadır. Ancak tehlike ortadan kalktıktan sonra 
üçüncü kişi verdiği zararları tazmin edeceğinden hukuki so-
rumluluk devam etmektedir.

Cevap B

10. Suçun maddi unsurları:

1. Hareket

a. İhmali hareket

I. Sırf ihmali hareket

II. İhmal suretiyle icra hareketi

b. İcrai hareket

2. Netice

3. Nedensellik bağı olmak üzere temelde üç tanedir. 

Taksir ise kast ile birlikte suçun maddi değil manevi unsur-
larından biridir.

Cevap E

11. Ceza muhakemesinde suç haberinin alınmasından iddiana-
menin kabulüne kadar geçen evreye soruşturma evresi adı 
verilmektedir. Bu evrede muhakeme işlemleri başlamakta, 
savcılık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Cevap A

12. Bazı durumların varlığı halinde sanığın isteği olmasa 
bile zorunlu müdafilik gerektirdiğinden ve o ildeki baro 
tarafından kendisine mudafi atanır. Şimdi bunların neler ol-
duğunu maddeler halinde belirtmek gerekirse bunlar:

• Şüpheli veya sanık çocuk ise.

• Kendisini savunamayacak derecede malul ise,

• Sağır ve dilsiz ise,

• Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar-
dan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda,

• Şüpheli veya sanığın tutuklanması istenmişse,

• Şüpheli veya sanık gözlem altına alınmışsa,

• Duruşma yapılan hallerde sanık kaçak ise kişiye zorun-
lu müdafi atanır.

Cevap A

13. Hakim ancak somut uyuşmazlıkla ilgili yazılı veya yazısız 
kaynaklarda hüküm mevcut değilse hukuk yaratabilir. Do-
layısıyla A ve B seçenekleri doğrudur. Hakim uyuşmazlıkla 
ilgili öncelikle kanunu sözü ve özüyle uygulamalıdır. Ancak 
somut olayla ilgili yazılı kaynaklarda hüküm yoksa yazısız 
kaynaklara başvurmak zorundadır. Eğer yazısız kaynaklar-
da da hüküm yoksa hakim hukuk yaratma yoluna başvurur. 
Hakim hukuk yaratırken kıyas veya orijinal kural yaratma 
yoluna başvurabilir. Ancak takdir yetkisi kural içi boşluk dol-
durma aracıdır. Dolayısıyla ancak kanun koyucu hakime 
uyuşmazlığın çözümüyle ilgili bilerek boşluk bırakmış ve 
hakime hareket alanı bırakmışsa takdir yetkisi kullanılabilir. 
Yani hakim takdir yetkisini ancak kendisine hareket alanı 
bırakılmışsa mevcut kanunu kullanarak uygulayabilir. 

Cevap E
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14. Ölümüne muhtemel gözle bakılan bir olayda kaybolan veya 
kendisinden uzun zamandır haber alınamayan kişinin kişili-
ği mahkeme kararıyla gaiplik kararıyla sona erdirilebilir. An-
cak hakkında gaipliğe hükmedilen kişi yaşadığını ispatlarsa 
(ki ihtimal mevcuttur) bu karine çürütülebilir. Dolayısıyla bu 
karine adi bir karinedir. Gaiplik kişinin evliliğini kendiliğin-
den sona erdirmez ancak eşin gaiplik kararı veya sonra-
sında talebiyle sona erer. Ölüm tehlikesi içinde kaybolan 
kişinin gaipliği için olaydan itibaren en erken 1 yıl sonra; 
uzun zamandır haber alınamayan kişinin gaipliği için son 
haber alma tarihinden itibaren en erken 5 yıl sonra kişinin 
son yerleşim yeri mahkemesine kişinin ölümünden menfaat 
sağlayacakların başvurusu gereklidir. Bu halde miras mi-
rasçılara teminat karşılığı intikal etmiş sayılır. Bu teminat 
süreleri ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde terekenin 
tesliminden itibaren 5 yıl boyunca; uzun zamandır haber 
alınamama halinde ise son haber alınma tarihinden itibaren 
15 yıldır. Ancak 100 yaşını dolduran gaiplerle ilgili teminat 
süreleri uygulanmaz. Ancak yine de gaiplik için başvuru sü-
releri uygulanır. 

Cevap D

15. Şiddetli geçimsizlik diye özel/mutlak boşanma sebebi mev-
cut değildir. Bu halde ancak kişi genel boşanma sebepleri-
ne dayanarak boşanma davası açabilir. Diğer hallerin ispatı 
halinde hakimin takdiri olmadığı gibi mutlak boşanma se-
bepleridir. 

Cevap E

16. Kişinin alt soyu birinci zümre mirasçısı; ana-baba ve onların 
altsoyu ikinci zümre; büyük anne – büyük baba ve onların 
altsoyu ise üçüncü zümre mirasçıdır. 

Cevap D

17. Bir hakkın tapuda şerh verilmesinin amacı sözleşmeden 
doğan nisbi bir hakkı herkese karşı ileri sürebilmektir. An-
cak yasal önalım hakkı(kanuni şufa hakkı) yasadan doğ-
duğu için ileri sürülebilmesi tapuda şerh verilmesine bağlı 
değildir. 

Cevap C

18. Bir sözleşme kurmak için önceki yapılan tek taraflı irade 
açıklaması öneridir. Öneri hakkı kullanıldığında hukuki du-
rumu etkilemediğinden alelade bir haktır. 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanununda belirtildiği üzere bir malın fiyatıyla ser-
gilenmesi, katalog veya tarife veya fiyat listesinin gönderil-
mesi aksi açıkça anlaşılmadıkça öneri sayılır. Dolayısıyla D 
seçeneği yanlıştır. 

Cevap D

19. Bir kişinin borcun ifası yerine yeni bir ifada bulunması ve 
alacaklının bunu kabul etmesi halinde ifa yerine geçen edim 
söz konusu olur. 

Cevap A

20. Belirli ay sonra şeklinde vade öngörülmüşse tekabül eden ayın 
aynı günün tarihi ifa zamanıdır. Eğer o ayda belirtilen tarih yok-
sa önceki olan ilk gündür. Ocaktan üç ay sonrası Nisan ayıdır. 
Nisan ayı 31 gün olmadığından ifa günü 30.04.2013'tür. 

Cevap B

21. Türk Borçlar Kanununda borcu sona erdiren hâller.

İfa

İbra

Takas

Kusursuz sonraki imkânsızlık

Aşırı ifa güçsüzlüğü

Birleşme

Yenileme sayılabilir. Temerrüt borcun imkânsızlık dışında 
ifa edilememesini ifade eder. Bu hâlde borç sona ermez, 
borcu yerine getirmemenin hükümleri uygulanır. 

Cevap E

22. Ticaret hukukunun uygulama alanının saptanmasında 
subjektif sistem, objektif sistem, karma sistem ve modern 
sistem olmak üzere 4 sistem vardır. Subjektif Sistem taciri 
esas alan sistemdir. Tacirin yaptığı her iş ticaret hukuku-
nu kapsamına girer. Objektif Sistem ticari işlemi esas alan 
sistemdir. Bu sisteme göre tacir olmayan bir kişinin yapmış 
olduğu ticari işlem de ticaret hukukunun kapsamına girer.  
Karma Sistem objektif ve subjektif sistem karması olan bir 
sistemdir. Modern Sistem  ticari işletmeyi esas alan sistem-
dir. Ticaret hukukunun uygulama alanı ve konusu saptanır-
ken esas alınan ölçütün “ticari işletme” olduğu sistemdir. 
Ticari işletmeyi ilgilendiren işler ticari iş olarak nitelendirilir. 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'muz da modern sistemi 
esas almıştır. 

Cevap A
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23. Ticari işletmenin devri sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır. 
İşletmenin devrini sağlayan devir sözleşmesinin yapılması 
değil, bu sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 15 
gün içerisinde ticaret siciline tescil edilmesidir. Taraflarca 
aksi kararlaştırılmadıkça ticaret unvanı devrin kapsamı 
içerisindedir. Fakat tarafların anlaşmasıyla ticaret unvanı 
devrin kapsamı dışına çıkarılabilir. Ancak devrin kapsamı 
dışında tutulan ticaret unvanı tek başına devredilemez. 

Cevap C

24. Borçlar Kanunu'nda düzenlenen adi şirketler en az 2 gerçek 
ya da tüzel kişiyle kurulmaktadır. Anonim şirketlerin kuruluş 
amacı ortaklarına kâr payı (temettü) dağıtmaktır. Limitet şir-
ketlerin bankacılık ve sigortacılık alanında faaliyette bulun-
maları mümkün değildir. Tek bir komanditer ortağın ölümü 
halinde komandit şirkette tür değişikliği yaşanacak ve koman-
dit şirket kolektif şirkete dönüşecektir. Kolektif şirket ortakları 
şirketin borçlarından dolayı komanditer değil komandite or-
tak olarak sorumludur. Kolektif şirket ortakları da komandit 
şirketlerde komandite ortaklar da şirketin borçlarından ötürü 
ikinci dereceden, sınırsız ve müteselsil sorumludur. 

Cevap D

25. Şirketi yönetim ve temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yö-
netim kurulu tam ehliyetli gerçek kişilerden oluşur. Küçükler 
ve kısıtlıların yönetim kurulu üyesi olması mümkün değildir. 
Devlet memurları, iflas etmiş olanlar ve aynı şirkette denetçi 
olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz. Yönetim kurulu kural 
olarak genel kurul tarafından seçilir. İlk yönetim kurulu üye-
leri şirket ana sözleşmesinde belirlenir. 

Cevap B

26. Kabul, muhatap tarafından poliçe bedelinin vadesinde 
ödeneceği konusunda yapılan kayıtsız şartsız bir beyandır. 
Muhatabın poliçe ilişkisine girmesi, poliçeyi kabul etmesine 
bağlıdır. Ancak poliçeyi kabul eden muhatap asıl borçlu 
sıfatına sahip olur. Keşideci hiçbir zaman asıl borçlu olmaz 
ancak müracaat borçlusu olabilir. Kabul yalnızca poliçede 
söz konusu olan bir işlemdir. Bono da muhatap olmadığından 
kabul söz konusu değildir. Çekte ise kabul yasağı vardır. 
Kısmi kabul mümkündür. Lehtar kısmi kabulü kabul etmek 
zorundadır. Kabul etmezse kabul etmediği oranda müracaat 
hakkını yitirir. Alonja yapılan kabul batıldır. 

Cevap B

27. İcra dairesinin olumlu yükümlülükleri dosya ve tutanak düzen-
lemek, yapılan ödemeleri kabul etmek, para ve diğer değerli 
eşyaları tevdii etmek ve UYAP kullanmaktır. İcra dairesinin 
olumsuz yükümlülükleri ise, iş görme yasağı ve sözleşme yap-
ma yasağıdır. Sözleşme yapma yasağına göre icra memurları 
dairelerince görülmekte olan takiplerde alacaklı ve borçlunun 
menfaat dengesini ve tarafsızlığı sağlamak adına ihaleye ka-
tılamazlar, borca kefil olamazlar ve alacağı temlik alamazlar.

Cevap D

28. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibin aksine 
genel haciz yolu ile takipte, senedin aslı takip talebiyle 
birlikte icra dairesine verilmek zorunda değildir. Alacak 
bir senede bağlanmışsa senedin tasdikli örneği de verile-
bilir. Şayet alacak senede bağlı değilse, bu durumda takip 
talebinde borcun nedeni gösterilmek zorundadır.

Cevap A

29. İcra-İflas Kanunu'muzun 72. maddesine göre borçlu icra 
takibinden önce veya icra takibi sırasında borçlu bulunma-
dığının ispatı için menfi tespit davası açabilir.

Cevap C

30. Sıra cetvelinin ilan edilmesi ile bu ilanda belirtilen yer, gün 
ve saatte alacaklıların yaptığı toplantıya ikinci alacaklılar 
toplantısı denir. İkinci alacaklılar toplantısına alacağı sıra 
cetveline yazılmış gerçek alacaklılar katılır. İkinci alacaklılar 
toplantısının başlıca görevleri şunlardır:

I) Konusu mülkiyet olan istihkak iddiaları hakkında iflas 
idaresince verilen kararları nihai olarak karara bağlamak

II) Adi tasfiye usulünün 6 aydan fazla sürmesi durumunda 
basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar vermek

III) Bazı masa mallarının pazarlık usulü ile satılmasına ka-
rar vermek

IV) Müflisin iflas içi konkordato teklifini görüşmek 

V) Belli bir miktarın üzerindeki alacaklarda iflas idaresine 
sulh ve tahkime gitme yetkisi vermek

VI) Alacaklıların masa tarafından takip edilmesine lüzum 
görmedikleri bir davanın, takip yetkisini isteyen alacak-
lıya devretmek

VII) İflasın açılması ile duran hukuk davalarına devam edilip 
edilmeyeceğine karar vermek

Müflis adına gelen mektupları açmak görevi iflas ida-
resine aittir.

Cevap B
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1. 

Temel Farkları

Yeni Klasik Okul Yeni Keynesyen Okul

Para kısa dönemde yansızdır. Para kısa dönemde yanlıdır.

Ücret ve fiyatlar tam esnek Ücret ve fiyatlar yapışkan

Ücret fiyat uyumu çok hızlı Ücret fiyat uyumu yavaş

Konjonktürel dalgalanmaların 
nedeni toplam arz şoklarıdır.

Konjonktürel dalgalanmaların 
nedeni toplam talep ya da 
toplam arz şoklarıdır.

İlan edilmeyen şok politikalar 
sadece kısa dönemde etkilidir. 
İlan edilen politikalar kısa ve 
uzun dönemde etkisizdir. Poli-
tikalar mutlaka fiyatları etkiler.

Beklenen (ilan edilen) ve 
beklenmeyen (ilan edilmeyen) 
tüm politikalar etkilidir. Sadece 
ilan edilmeyen politikaların gelir 
üzerindeki etkisi daha fazladır.

Kurala göre politika izlenmelidir. Duruma göre politika izlenmelidir.

Doğal işsizlik kavramını 
kullanır.

NAIRU kavramını kullanmayı 
tercih ederler.

Kısa dönem AS, pozitif eğimli 
(Lucas-Firma Yanılma Modeli) 
dikeye yakındır.

Kısa dönem AS, kısa dönemde 
pozitif eğimli  (S. Fischer –
Yapışkan ücret modeli) yataya 
yakındır.

Ortak Noktaları

Yeni Klasik Okul Yeni Keynesyen Okul

Rasyonel Beklentiler Rasyonel beklentiler geçerlidir.

Ekonomi uzun dönemde 
doğal hasıla düzeyinde tam 
istihdamdadır.

Ekonomi uzun dönemde 
doğal hasıla tam istihdam 
düzeyindedir.

Uzun dönem AS diktir. Uzun dönem AS diktir.

Uzun dönemde
           π = πe

           Y = Y*
           U = U*

Uzun dönemde
           P = Pe

           Y = Y*
           U = U*

Cevap C

2. 

/
/
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B
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A
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A
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B

A

A

B
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B

A
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B

A

:

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆
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= = =
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= +

= =
+

+
=

=
+

+

= +

=

=

Cevap B

3. 
Talep Eğrisi

Alışılmış (ordinary) 
Adi - bayağı talep eğrisi

"Marshallgil"

 ü İkame + Gelir etkisi

 ü Normal ve düşük mallarda 
negatif eğimli

 ü Giffen malında pozitif 
eğimli

 ü Bütçe sınırı

 ü Talep tüketici geliri ve 
fiyatlara bağlı

 ü Amaç: Belli bir harcamayla 
en çok fayda

 ü Sadece ikame etkisi

 ü Tüm mallarda 
negatif eğimli

 ü Giffen malında negatif 
eğimli

 ü Fayda sınırı

 ü Talep, fayda ve fiyatlara 
bağlı, gelir dikkate alınmaz.

 ü Amaç: Belli bir faydayla en 
az harcama

Telafi edilmiş 
talep eğrisi
"Hicksgil"

Cevap D
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4. Arz sabitken talebin artması durumunda;

P

Denge miktarı artar.
(A seçeneği)e

0

e
1

Q

S

D
1

D
0
 

0

• Talep ve arz eşanlı artarsa ne oranda artış gösterecekleri 
belirtilmediği için denge miktarı artar ama fiyat belirsiz-
dir. (B seçeneği)

• Talebin ve arzın aynı oranda azalması durumunda;

Q
0

Q
1

P

Denge miktarı azalır.
(D seçeneği)

e
0

e
1

Q

S

D

0

P

• Talep sabitken arzın azalması durumunda;

Q
0

Q
1

P

Denge miktarı azalır.
(E seçeneği)

e
0

e
1

Q

S
0

S
1

D

0

P
0

P
1

Talebin artması ve arzın düşmesi durumunda fiyatlar yük-
selecek fakat talep ve arzdaki değişmelerin büyüklüğüne 
göre miktar artabilir, azalabilir ya da sabit kalabilecektir. 
Bu nedenle miktar belirsizdir.

Cevap C

5. 
P

E

P
1

P
e

P
2

Q

S
TABAN 
FİYAT

TAVAN 
FİYAT

(Minimum 
fiyat)

(Maksimum 
fiyat)Talep fazlası

Arz fazlası

0

 ü Devletin piyasalara müdahale ederek mal, hizmet ve 
üretim faktörlerinin satılabileceği en düşük (mini-
mum) fiyatı belirlemesi taban fiyat uygulamasıdır.

 ü Taban fiyat denge fiyatının üstündedir.

 ü Arz fazlası (artık) yaratır.

 ü Üreticilerin korunması amaçlanır.

 ü Tüketicilerin refahı olumsuz etkilenir.

 ü Taban fiyatın etkin olabilmesi için devletin oluşan artığı sa-
tın alması ya da mali yardım politikası uygulaması gerekir.

Cevap B

6. 

A
0 A

1

K'

B
1

B
0

K
e

mB
>1

e
mA

<1

d
1

d
0

A malı

B malı

0 L L'

Gelir - tüketim eğrisi; değişik gelir düzeyleri için oluşan 
yeni denge noktalarının geometrik yeridir.

Gelir - tüketim eğrisi pozitif eğimli ve dikey eksene doğru 
bükülüyorsa, gelir artışı karşısında B malı talebinde büyük 
bir artış meydana gelecek e

mB
>1 fakat A malı talebinde 

daha az artış olacağı için e
mA

<1 olacaktır. Bu nedenle ce-
vap esnekliği 1'den küçük verilen 0,9'dur.

Cevap D
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7. 

Q
w L

L
L

AVC
Q

TVC
40

120
3

:
= = = =

Kısa dönemde sermaye kullanımı sıfır iken değişken maliyet 
emek miktarına bağlıdır. Ortalama değişken maliyette toplam 
değişken maliyetin üretim miktarına bölünmesi sonucu bulunur.

Cevap C

8. Fiyat farklılaştırmasının türleri;

 ü I. derece (Tam - Kişisel) fiyat farklılaştırması

 ü II. derece (Miktarlar arası) fiyat farklılaştırması

 ü III. derece (Alıcılar arası) fiyat farklılaştırması

Monopolcü birinci derece fiyat farklılaştırmasında (tam fi-
yat farklılaştırması) tüketici rantının tümünü ele geçirir. 
Bu uygulamada tekel her tüketiciye farklı fiyat uygulamaya 
gider ve tüketicinin razı olacağı en yüksek fiyatı alır.

İkinci derece miktarlar arası fiyat farklılaştırmasında tekel, 
tüketici rantının bir kısmını alamaz. (B seçeneği)

Üçüncü derece alıcılar arası fiyat farklılaştırmasında ise 
monopson piyasaları ayırır ve talep esnekliği düşük olan 
piyasada yüksek fiyattan, talep esnekliği yüksek olan piya-
sada düşük fiyat uygulayarak toplam kârını artırır. (C ve D 
seçeneği)

Cevap A

9. Piyasaya yeni firmaların girmesi firmaya olan talebi azalta-
cağı için firma talep eğrisi sola kayacak fakat piyasada 
malın ikamesinin artması, piyasa talep eğrisinin yatıklaş-
masına neden olacaktır.

Q
D

D'

Q

P = AR

Firma talep 
eğrisi

Piyasa talep 
eğrisi

P P

0 0

Cevap A

10. 
P

P

Q

MC

MR = MC
D = AR = MR

0

P = MC

Lerner endeksi, firmaların piyasa gücünü (monopol gücü-
nü) ölçer. Fiyatı marjinal maliyetin üzerinde belirleyebilme 
gücü Lerner endeksidir.

ernerL endeksi
P

P MC
=

−

Rekabetçi firma için kâr maksimizasyonunun sağlandığı 
yerde (MR = MC) iken P = MR olduğu için P = MC 'dir.

Bu neden Lerner endeksi sıfır değerini alır. Yani tam reka-
bet koşullarında herhangi bir firmanın malın fiyatını belirle-
yebilme gücü bulunmamaktadır. Firmalar fiyat alıcı konum-
dadır, fiyat belirleyici değildir.

' .

L
P

P MC
P MC oldu u i in

L
P

d r
0

0

ð ç

ý

&=
−

=

= =

Cevap A
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11. Firmanın fiyatı düşürmesi durumunda rakiplerin piyasa pa-
yını kaçırmamak için fiyatını düşüreceği fakat firmanın fiyatı 
yükseltmesi durumunda rakip firmaların fiyatlarını yükselt-
meyeceği varsayımına dayalı model, Sweezy Modeli'dir. 
(Dirsekli Talep Teorisidir.)

P

E

Q
d

D

d

d

D

P
d

Q

dd: Oligopolcününün talep eğrisi
DD: Endüstri talep eğrisi

0

E noktasında P
d
 fiyatı düzeyinde dirsek yapan dED eğrisi-

dir. Dirsek noktasının üstünde talep esnek, altında inelas-
tiktir. Rakip firmaların fiyattaki değişmeye tepkileri simetrik 
değil, asimetriktir.

Cevap E

12. GSMH: Bir ülke vatandaşları tarafından bir yılda üretilen 
mal ve hizmetlerin parasal değeridir.

GSMH = 
+

Ülkede yerleşik 
vatandaşlar tarafından 
üretilenler

Ülkede yerleşik 
vatandaşlar tarafından 
üretilenler

Dış alem faktör 
gelirleri

GSYİH = 
+

Dış alem faktör 
giderleri

Bu durumda dış alem faktör gelirlerinin dış alem faktör gi-
derlerinden küçük olması durumunda GSMH, GSYİH'den 
küçük olur.

Cevap E

13. Y = C + S

C = C
O
 + cY

d
 ve S = − S

O
 + sY

d
'dir.

MPC + MPS = 1 yani c + s = 1'dir. Dolayısıyla hanehalkı 
tasarruflarında meydana gelen bir değişme tüketim fonksi-
yonunda kayma yaratacaktır. Örneğin: Gelir sabitken hane 
halkı tasarruflarında artış, tüketim harcamalarının azalması 
demektir.

S

Y = C ↓ + S ↑ 

S

Y Y

S C
1

S
1 C

0 0

Cevap A

14. Kamu harcamalarındaki artışın borçlanma yoluyla finans-
manında piyasada yükselen faiz oranlarının özel kesim ya-
tırımlarını azaltmasına crowding-out (dışlama) etkisi adı 
verilir. Aksine kamu harcamalarının eğitim-altyapı-ARGE'ye 
yönelmesi özel sektör verimliliğini artıracak ve kamu harca-
maları özel sektör yatırımlarını tamamlayıcı nitelikte olacak-
sa bu sefer crowding-out değil crowding-in (çekme) etkisi 
meydana gelecektir.

Cevap C

15. 

' .arpan
MPC

dir
1

1
Ç =

−

Marjinal tüketim eğilimi (MPC)'yi öncelikle bulmak gerekir.

ð þ
ü ð þ

,

, ,

MPC
Gelirdeki de i me

T ketimdeki de i me
Y
C

MPC

k
MPC

k k

10
8

0 8

1
1

1 0 8
1

0 2
1

5& &

∆

∆
= =

= =

=
−

=
−

= =

Cevap E

16. Cari fiyatlarla bulunmuş GSMH rakamlarının fiyat değişme-
lerine göre düzeltilmesiyle elde edilen reel GSMH'dir.

almin
deksi

ý .olarak hesaplan r
GSMH
Reel

Fiyat en
No GSMH

100#=

Cevap B
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17. Mal piyasası dengesini veren IS eğrisinin sağ tarafı tasarruf-
ların yatırımlardan büyük olduğu arz fazlasını; sol tarafı yatı-
rımların tasarruflardan büyük olduğu talep fazlasını gösterir.

Y

Y

Y
o

Y

Y= AE

Y= AE

S = I

S = I

IS

S > I

S > I

S,I

r

I > S

I > S

I
O

r
O

45°

AE

S

AE

AE
0

0

0

Arz fazlası

Arz 
fazlası

Arz 
fazlası

Ta
lep 

fazla
sı

Talep 
fazlası

Talep 
fazlası

Cevap C

18. Para arzının para talebine eşit olduğu noktada denge faizi 
oranı belirlenir.

� ( )

( .)

r Y

r

r

Md Ms Para piyasas nda denge

r denge faiz oran d r

1500 1500 1500

1500 1500 750 1500

750 1500

50

ý

ý ý

=

− + =

− + =

=

=

Cevap D

19. 

Y
o

Y

LM
O

e
O

LM
1

IS

r

r
O

0

Likidite tuzağında parasal genişleme sonucu LM eğrisi sağa 
kayar. Fakat bu durum likidite tuzağında para talebinin faiz es-
nekliği sonsuz LM yatay olduğu için faiz oranında bir değişiklik 
yaratmaz. Faiz oranları normal seviyenin altındayken bireyler 
ilerisi için faiz oranlarının tekrar yükselip normal seviyesine 
döneceğini beklerler. Buna bağlı olarak faiz oranının değiş-
mediği durumda tahvil talebi de değişmeyecektir.

Cevap B

20. Paranın işlevleri:

 ü Mübadele (değişim) aracı olma

 ü Hesap birimi olma

 ü Değer saklama aracı olma

Kronik enflasyonda fiyat artışları süreklilik gösterir. Nakit 
para reel olarak değer kaybeder. Bu durumda insanlar pa-
rayı yatırım aracı görmek yerine paradan kaçmayı, tasarruf-
larını başka araçlara yatırmayı tercih ederler. Dolayısıyla da 
para iyi bir değer saklama aracı olmaktan çıkar ve kronik 
enflasyonda özellikle paranın bu işlevi önemini kaybeder.

Cevap C

21. Anons Etkisi: Merkez Bankasının reeskont oranı aracılı-
ğıyla izlenen para politikasındaki değişikliğin sinyalini piya-
salara vermesidir. (B seçeneği)

Politika Etkinsizliği: İktisat politikalarının reel ekonomik 
aktiviteler üzerinde etkili olamayacağını söyleyen teoremin 
adıdır. (C seçeneği)

Memnuniyetsizlik Endeksi: Bir ülkedeki enflasyon ve iş-
sizlik oranlarının toplamıdır. (E seçeneği)

(Sacrifice Ratio) "Özveri Rasyosu, enflasyonu düşürme-
nin ortaya çıkardığı istihdam maliyetidir. Yüksek enflasyon 
oranlarını düşürmek için uygulanan sıkı para ve maliye po-
litikasının toplam talebi düşürerek toplam üretimi ve dolayı-
sıyla da istihdamı azaltmasıdır.

Cevap A
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22. Monopolcü Rekabet Teorisi: E. Helpman’a ait olan Mono-
polcü Rekabet Teorisi’ne göre, sanayi mallarında dünya tica-
reti, ölçek ekonomilerinin bir sonucu olarak çift yönlü olmakta-
dır. Bu teori, ülkelerin neden aynı sanayi malının farklı türlerini 
hem ihraç hem de ithal ettiğini yani, “Endüstri İçi Ticaretin” 
nedenini açıklamaya çalışmaktadır. Monopolcü Rekabet Te-
orisine göre sanayi mallarındaki çift yönlü ticaretin nedenleri 
“ürün farklılaştırması” ve “ölçek ekonomileridir”.

Cevap D

23. Ekonomik Birlik;

 ü Birleşmenin son aşamasıdır.
 ü Burada ülkeler, para ve maliye politikalarını da ortak-

laştırırlar.
 ü Ülkeler para basmak gibi bazı egemenlik haklarından 

vazgeçip, birliğin oluşturduğu kurumlara bu yetkilerini 
devrederler.

 ü Ekonomik birlik, birleşme türleri arasında en geniş 
kapsamlısıdır.

 ü Birlik içerisinde uyumlaştırılacak politikalar yalnızca 
mal ve faktör piyasalarındaki gümrük engellerinin kal-
dırılması veya sermaye ve emek dolaşımının serbest-
leşmesiyle gerçekleşmez. Ekonomik, parasal ve sos-
yal politikaların da uyumlaştırılması söz konusudur.

Cevap B

24. 

 ü Ödemeler dengesi belli bir süre içinde gerçekleştirilen 
ekonomik faaliyetleri içerdiğinden stok değil akım bir 
kavramdır.

 ü Ödemeler dengesinde çift kayıt esası vardır.

 ü Ödemeler dengesinde yerleşiklik kavramı söz konu-
sudur.

 ü Ödemeler dengesinde işlemler, alacaklı işlem ve borç-
lu işlem olarak sınıflandırılır.

 ü Cari işlemler, Sermaye ve Finans hesapları otonom 
işlemlerdir.

 ü Resmî Rezerler hesabı ise çizgi altıdır.

 ü Net hata noksan kaleminin denkleştirme için kullanılan 
bölümü çizgi altı, bilinmeyen ekonomik faaliyetlerin so-
nucunu yansıtan kısmı ise otonomdur.

 ü Cari işlemler hesabında işlemler; döviz ve altın rezervini 
artıran faaliyetler Alacak hesabına (+), döviz ve altın re-
zervlerini azaltan faaliyetler ise borçlu hesaba (-) olarak 
kaydedilmesiyle gerçekleşir.

 ü Sermaye ve Finans hesabında ülkenin yükümlü-
lüklerini artıran faaliyetler Alacaklı hesaba (+) ola-
rak, ülkenin varlıklarını artıran işlemler ise Borçlu 
hesaba (-) olarak kaydedilir.

Cevap E

25. Harris-Torado Tezi: Kentsel ve kırsal sektörlerdeki ücret 
farkı kırdan kente göçü teşvik eder ve bu durum kentsel 
işsizlik yaratır, şeklinde açıklamasıdır.

Kuzey-Güney Diyaloğu: 1979 yılında Paul Krugman tarafın-
dan geliştirilen bu model dünyanın Kuzey Yarım Küresi'nde 
yer alan zengin ülkelerle Güney Yarım Küresi'nde yer alan 
fakir ülkelerin birbirleriyle ticaretini inceleyerek zengin ülkele-
rin bu ticaretten kazançlı çıktığını açıklamıştır.

Sınırsız Emek Arzıyla Kalkınma Modeli: A Lewıs tarafın-
dan geliştirilen bu modele göre ülke ekonomisi "Geçimlik 
Kesim" ile "Modern Kesim" olarak ikiye ayrılır. Geçimlik 
kesim modern kesimin iş gücü deposudur.

Model, sanayileşmenin, tarımdan sanayiye aktarılan emek-
le finanse edilebileceğini açıklamaktadır.

Az gelişmişliğin Girişim Yeteneği ve Davranış Tercihle-
rine Dayandırılması: Bert F. Hoselıtz'e ait bu modele göre; 
az gelişmişlik, kişilerin kişilik özelliklerinin veya öğrenilmiş 
davranış kalıplarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Tarım ve sanayi arasındaki tamamlayıcılık konusu 
üzerinde duruan düşünür ise N. Kaldor'dur.

Cevap A

26. Nelson tarafından geliştirilen "Düşük Gelir Düzeyli Denge 
Tuzağı Modeli" nüfus artışı ve kişi başana gelir düzeyi ara-
sındaki karşılıklı ilişkiyi inceler.

Bu teoriye göre yoksul ülkelerdeki kişi başına gelir artışı bir 
engele takılıp geri dönmektedir. Şöyleki;

Nüfus artış oranı (dP/P)

Nüfus artış oranı (dP/P)

Gelir artış oranı (dY/Y)

Gelir artış oranı (dY/Y)

Kişi başına gelir
0 Y

0
Y

1
Y

2 Y
3 (Y/P)

a

b c

d

Şekilde de görüldüğü üzere a noktasına kadar kişi başına 
gelir artmakta ancak a - b aralığında nüfus artış hızı yüksek 
olduğundan kişi başına gelir artmamaktadır.

Dolayısıyla bu tuzaktan kurtulmanın yani kişi başına geliri 
arttırmanın yolu yapısal değişikliklerle büyüme hızını arttır-
mak, nüfus artış hızını azaltmak olmalıdır.

Cevap C
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27. Harrod-Domar büyüme modeli Keynesyen statik büyüme 
modelinin dinamikleştirildiği ve zaman içinde dengeli bir bü-
yümenin mümkün olup olmadığını inceleyen bir modeldir.

Bu modelde sabit oranlı (Leontief tipi) üretim fonksiyonu 
geçerlidir. Girdiler arasında ikame sıfırdır. emek ve sermaye 
girdileri tam tamamlayıcıdır.

Cevap A

28. Türkiye ekonomisinde ilk millî banka olan 1924 yılında İş 
Bankasının kurulmasının ardından 1925'te Türkiye Sınai ve 
Maadin Bankası, 1926'da Emlak ve Eytam Bankası faaliye-
te geçmiştir.

1926 yılında yaklaşık 17 bankanın olduğundan bahsedil-
mektedir.

1930'lu yıllara gelindiğinde devlet bankacılığının geliştiğini 
ve yeni bankaların kurulduğunu görmekteyiz. Başta 1930 
yılında kurulan ve 1931 yılında faaliyete geçen T.C. Merkez 
Bankası olmak üzere 1933'te Sümerbank ve İller Banka-
sı, 1935'te Etibank, 1937'de Denizbank ve 1938'de Halk 
Bankası kurulmuştur.

Ziraat Bankası ise Osmanlı Dönemi'nde kurulan bir 
banka olup 1937 yılında yürürlüğe giren 3202 sayılı ya-
saya bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
olarak yeniden örgütlenmiştir.

Cevap C

29. 2000 Yılı İstikrar Programının Nihai Hedefleri

 ü Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek

 ü Ekonomik büyümenin hızla gerçekleştirilmesi

 ü Yapısal reformların hızla gereçekleştirilmesi

 ü Hedeflenen özelliştirme uygulamalarının gerçekleşti-
rilmesi

 ü Faiz dışı dengenin sağlanması 

 ü Kamu finansman dengesinin sağlanması

 ü Mali disiplin sağlanması

 ü Para politikası hedeflerinin tutturulması

 ü Reel faiz oranlarının hızla aşağı çekilmesi

Cevap B

30. 

Yıllar İstihdam Oranı %

2005 41,5

2006 41,5

2007 41,5

2008 41,7

2009 41,2

2010 43

2011 45

2012 45,4

Görüldüğü gibi TÜİK verilerine göre 2005-2012 döneminde 
istihdam oranı % 41 - % 45 aralığında seyretmiştir.

Cevap C
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1. 

• Yeterlilik ,önceden belirlenmiş standart üretim miktarı-
nın gerçek üretim miktarına oranıdır.

Yeterlilik = 
Gerçek miktar
Standart miktar

• Etkililik, amaçlara ne derece ulaşıldığını gösteririr.

Etkililik = 
Planlanan Çýktý

Fiili Çýktý

• Verimlilik, üretimden elde edilen çıktıların fiziksel nice-
liklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel nicelikle-
rine oranıdır.

Verimlilik = 
Girdi

Çýktý üretilen mal hizmet−^ h

Girdi (iş gücü, sermaye, doğal kaynaklar)

• İktisadilik (ekonomik verimlilik), belirli bir dönemde 
elde edilen ürün satış gelirlerinin, onların elde edilmesi 
için katlanılan maliyet giderlerine oranlanmasıdır.

İktisadilik = 
Üretimin maliyet giderleri tutarý

Üretimin satýþ gelirleri tutarý

• Etkenlik, üretim faktörlerinin ne ölçüde verimli kullanıl-
dığını gösterir.

Etkenlik = 
Fiili deðer

rStandart deðe

• Kârlılık, işletmeye yatırılan sermayenin verimliliğinin 
ölçüsüdür.

Kârlılık = 
Sermaye

Kâr

Cevap E

2. K.O.B.İ’lerin avantajları;

• Kullanım kolaylığı,

• Düşük maliyetler,

• Karşılanmamış taleplere hizmet,

• Etkin çalışan ve işveren ilişkisi,

• Etkin müşteri hizmeti,

• Esneklik,

• Girişimci ve yenilikçidir.

Dezavantajları;

• Büyük işletmelerle rekabette zayıflık,

• Sınırlı büyüme,

• Kısıtlı finansman,

• Yönetim yetersizliğidir.

Cevap D

3. İşletmenin kapasitesi, belli bir zaman diliminde mevcut iş gü-
cünün tam istihdamı ve iş araçlarının tam kullanıldığı koşullar-
daki üretim düzeyidir.Mal ve hizmetleri üretebilme yeteneğidir 
ve iç-dış koşullardan dolayı farklılıklar gösterebilir.

Cevap B

4. İş değerlemenin ilkeleri;

• İş değerleme verilerinin güncelleştirilmesi,

• Çalışmaların ilgili taraflarca benimsenmesi,

• Gizliliğin olmaması,

• Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması,

• Eşit işe eşit ücret verilmesi,

• İş değerlemesi sonucunda elde edilen verilerin ücret-
lendirmeyle ilgili kararlarda kullanılması,

• Personelin değil işin değerlemesidir.

Cevap C

5. Adaptasyon (Uyum) yaklaşımlarında, organizasyonun de-
ğişimini ve çevre koşullarına uyumunun incelendiği yönetim 
yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımlar da;

• Durumsallık yaklaşımı,

• Genel örgütsel gruplaşma,

• Kaynak bağımlılığı yaklaşımı,

• Örgütsel strateji yaklaşımı,

• Bilgi izleme yaklaşımı,

• Vekalet yaklaşımı,

• Kurumsallaşma yaklaşımı,

• Popülasyon ekolojisi yaklaşımı ele alınır.

Cevap D
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6. Rotasyon, işletmelerde monotonluğu önlemek, personele 
bilgi ve beceri kazandırmak, yorgunluğu azaltmak amaçlı 
çalışan görev yerinin değiştirilmesine denir.

İş genişletme, çalışanın yaptığı işin sayı ve çeşit olarak 
arttırılmasıdır. Görevlerin yatay olarak genişletilmesidir.

İş zenginleştirme, işin tamamının bir bütün olarak, yetki ve 
sorumlulukla personele verilmesidir. Dikey bir genişlemedir, 
ek sorumluluklar getirir.

Esnek zaman uygulamaları, çalışanların mesai saatlerinin 
dışında, esnek zamanların bırakılmasıdır.

İş basitleştirme, işin sayısını azaltıp, görev etkinliğinin art-
tırılmasıdır.

Cevap A

7. Peşin hükümlülük, değerleme yaparken cinsiyet, din, ırk, 
siyasi düşünceye göre karar verip, objektif olmamaktır.

Kontrast hataları, ortalama performanstaki personelin, 
kötü performansa sahip bir personelden sonra yüksek gibi 
veya mükemmel bir performansa sahip personelden sonra 
da olduğundan daha düşük performansa sahipmiş gibi de-
ğerlendirilmesidir.

Halo etkisi, değerleyicinin değerlenen personelin üstün bir 
niteliğine bakarak, öteki niteliklerinin de iyi, mükemmel ol-
duğunu düşünüp yaptığı yanlış değerlendirmelerdir.

Merkezi eğilim hatası, personele “çok iyi” , "çok kötü” gibi 
aşırı uçta değerlendirme yapmaktan kaçınıp tüm persone-
le ortalama bir puan vermektir.

Müsamaha ve katılık, kişilerin performanslarında devamlı 
olarak, performanslarının üstünde veya altında puan verip 
değerlendirme yapmaktır.

Cevap C

8. Yönetim birliği, organizasyonlarda birbirine benzer işlerin 
bir araya getirilmesi, yetki ve sorumluluğun tek yöneticiye 
verilmesidir.

Kumanda (komuta - emir kumanda) birliği, her astın bir 
üstten emir almasıdır.

Hiyararşi ilkesi, emirlerin üstten asta zincirleme bir yetki 
sisteminin kurulması, emirlerin yukardan aşağıya inip, ra-
porların aşağıdan yukarıya doğru çıkmasıdır.

Amaç birliği, organizasyondaki tüm birimlerin temel hedef-
lere yönelik olmasıdr.

Kontrol alanı, organizasyonda, bir yöneticinin kontrol ede-
bileceği kadar kişiden sorumlu olmasıdır.

Cevap E

9. Bölümlendirme, işleri gruplandırıp, aynı kategoride topla-
yarak amaçlara ulaşmayı kolaylaştırmaktır. Bölümlendirme-
de göz önünde tutulacak unsurlar;

• Giderlerin azaltılması,

• Benzer işlerin  bir araya getirilmesi,

• Uzmanlaşmadan yararlanılması,

• Denetimin kolaylaştırılması,

• Koordinasyonun kolaylaştırılmasıdır.

Cevap B

10. 7-S Modeli, sistem - beceri - personel - strateji - stil - şirket  
misyonu ve yapıdan oluşmuştur.

İş zenginleştirme, işin tamamını bir bütün olarak yetki ve 
sorumlulukla personele verilmesidir.

Kalite çemberleri, işletmede verimlilik, kalite, etkinlikle 
kendi istek ve çabalarıyla düzenli olarak bir araya gelen ça-
lışma gruplarıdır.

Öğrenen bürokrasiler, personeli zaman ve hareket etüdü 
konusunda eğitip, iş tasarımlarını kendilerinin yapılmasını 
hedefleyen yöntemdir

İşin nitelikleri modeli, iş zenginleştirme ve iş genişletme 
yöntemlerinin birlikte kullanıldığı yaklaşımdır.

Cevap D
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11. İnsan kaynakları yönetiminin ilkeleri;

• Halef yetiştirme ilkesi,

• Eşitlik ilkesi,

• Yansızlık ilkesi,

• Kariyer ilkesi,

• Liyakat veya yeterlilik ilkesi ,

• Güvence ilkesidir.

Cevap C

12. Kapasite seçimini etkileyen faktörler;

• Maliyetler,

• Talep,

• Finansal kaynaklar,

• Fabrika yeri,

• Teknolojik durum,

• Çalışma süresi,

• Yönetimdir.

Cevap E

13. Kapasite planlamasına belirsizlik getiren nedenler: talep, 
arıza, işçi verimliliği, ıskarta olarak sıralanabilir.

Cevap D

14. Nümerik kontrollü tezgahlar, elektronik kumanda ile 
önceden teyp ve diske kaydedilmiş programlar yardımıyla 
üretimin yapıldığı tezgahlardır.

Cevap A

15. Fiili kapasite, işletmenin belirli bir zaman dilimindeki mev-
cut yapısıyla ortaya koyduğu üretim miktarıdır.

Normal kapasite, işletmenin olağan kesintiler sonucu orta-
ya konan üretim miktarıdır.

Kapasite kullanım oranı = 
Normal kapasite

Fiili kapasite

Kapasite kullanım oranı = 
8000
5000

 = %62.5

Cevap B

16. Sürece göre yerleşimde birbirinden farklı olarak yerleşim 
sayısı iş merkezi sayısının faktöriyeli hesaplanır. 6 merkezi 
olduğuna göre, 6! = 6*5*4*3*2*1 = 720 farklı yerleşim ger-
çekleşebilir.

Cevap A



15 Diğer sayfaya geçiniz.

2014 - KPSS / AB 000000001

17. Sebep - sonuç diyagramında, bir olayın ortaya çıkması-
nın sebebi olan sebep ve olayların gösterildiği sistematik 
bir yaklaşımdır. Şeklinin benzerliğinden dolayı balık kılçığı 
diyagramı olarak da bilinir.

Kayıt formu, ölçüm değerlerinin düzenli bir şekilde kayde-
dilmesi hem de bir problemin fark edilmesini sağlar.

Pareto diyagramı, 80/20 kuralı olarak da bilinir. Sınırlı 
sayıdaki unsurların (% 20), olayların büyük çoğunluğunun 
(%80) sebebi olduğuna dayanan kalite geliştirme aracıdır .

Serpme diyagramı ile sebep - sonuç diyagramı ile kalite 
probleminin tüm olası sebepleri belirlenebilir.

Süreç (akış) şeması, ürün veya hizmetin elde edilmesi için 
yapılan faaliyetlerin bulunduğu sürecin tanımlanmasında ki 
araçtır. 

Cevap C

18. Lisans anlaşmaları, işletmelerin sahip olduğu entelektüel 
varlıkların bir anlaşma dahilinde ve royalty karşılığında baş-
ka bir işletmeye kullanım hakkının verilmesidir.

Know - how anlaşmaları, teknik bilgi veya deneyimi olan 
işletmenin, faaliyet konusu aynı olduğu halde bilgi ve dene-
yiminin yetersizliğini gidermek maksatlı, sahip olunan bilgiyi 
kullanma hakkı veren iş birliğidir.

Taşeronluk anlaşmaları, daha önce işletme içinde gerçek-
leştirilen işin, uzun dönemli sözleşme aracılığıyla uzman 
olan bir tedarikçiye verilmesi işlemidir.

Sözleşmeli üretim de ürünlerin üretim izni, anlaşmalarla 
farklı üretici firmalara verilir.

Franchısıng, ürün veya hizmetlerin, belirli şart ve sınırla-
malar dahilinde, imtiyaz hakkının ticari amaçlı ikinci tarafa 
verdiği uzun vadeli bir iş birliğidir.

Cevap B

19. Ortak girişimin özellikleri;

• İş birliği yapan işletmeler, yeni kurulan girişimde hisse-
dar olarak belirli sermaye paylarına sahiptir.

• İş gerçekleştikten, sonra, varlık nedeni ortadan kalktığı 
için ortak girişim tam tasfiyeye tabi tutulur.

• Ortak girişimin amacı, genellikle, ana işletmelerin tek 
başlarına yapmakta zorlanabilecekleri veya gerçekleş-
tiremeyecekleri projeler ve işlerin yapılmasıdır

• İşbirliğindeki ana işletmeler, mevcut faaliyetlerine kendi 
kimlikleri ve varlıkları ile devam ederler.

• Ortaklar, teknoloji, genel yönetim bilgisi, makine gibi 
fiziksel varlıklar, dağıtım kanalları, malzeme, iş gücü 
kaynakları ile ortaklığa katılabilirler.

Cevap D

20. Reklam, kimliği belirli bir kaynak tarafından mesajların  
gönderildiği, bir örgüt, mal, hizmet ya da fikir hakkında be-
lirli bir ücret ödenerek gerçekleştirilen ve kişisel olmayan 
iletişim biçimidir.

• Duyurum, ücret ödemeden basın ve yayın araçların-
dan yararlanarak işletme, yöneticileri, mal ve hizmetleri 
hakkında haber niteliği taşıyan bilgiler vermektir.

• Satış tutundurma, para veya  benzeri ek bir fayda 
veya  fayda beklentisi sağlayarak mal veya  hizmetleri 
daha çekici kılmak için kullanılan pazarlama araçları ve 
teknikleridir.

• Halkla ilişkiler, işletmenin çeşitli kesimlerle olumlu iliş-
kiler kurmasıdır.

• Kişisel satış, satış yapmak, müşteri ilişkileri oluştur-
mak için işletmenin satış gücünün gerçekleştirdiği kişi-
sel sunuşlardır.

Cevap A
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21. İşletmelerde depolamayı gerekli kılan nedenler:  

• Taşımada ekonomikliği sağlama,

• Ürün olgunlaştırma ve kalite artışını bekleme,

• Fazla çeşitte ürün bulundurma,

• Kimi ürünlerin taşınmasında uygun iklim koşullarına ge-
rek duyulmasıdır.

• Miktar indirimlerinden yararlanma , 

• Mevsimlik olarak üretilen ancak tüketimi yıl boyunca sü-
ren ürünlerin saklanması zorunluluğu,

• Spekülatif amaç güdülerek fiyatların yükseleceği umu-
du ile depolama fonksiyonuna ihtiyaç duymak gibi… 

Cevap C

22. Dağıtım kanalının seçimin etkileyen faktörler:

• Pazar ve tüketici özellikleri,

• Üreticinin özellikleri,

• Çevresel faktörler,

• Ürünün özellikleri ve

• Satış ve pazar özellikleridir.

Cevap D

23. Satış tutundurma faaliyetleri, para iadeleri, yarışmalar, fuar-
lar, kuponlar, fiyat indirimleri, armağanlı paketler, çekilişler, 
numuneler vermek gibi kullanılan pazarlama araç ve teknik-
leridir. Reklam ise bir tutundurma faaliyetidir, satış tutundur-
ma faaliyetleri arasında yer almaz.

Cevap E

24. Lisans anlaşmaları, işletmelerin sahip olduğu entelektüel 
varlıkların bir anlaşma dahilinde ve royalty karşılığında 
başka bir işletmeye kullanım hakkının verilmesidir

Franchising, ürün veya hizmetlerin, belirli şart ve sınırla-
malar dahilinde, imtiyaz hakkının ticari amaçlı ikinci tarafa 
verdiği uzun vadeli bir işbirliğidir.

Joint venture, yabancı işletmenin yerli işletmeyle yaptığı 
anlaşmadır.

Yönetim sözleşmesi, ücret karşılığında, etkin bir proje fa-
aliyeti için yerel yöneticilerin eğitiminde, sözleşme yapan 
firmanın yönetsel uzmanlığından ve yönetim personelinin 
bir kısmından yararlanmayı sağlayan anlaşmalardır.

Anahtar teslim projeleri, firmanın kendi başına, diğer fir-
malarla bir konsorsiyum içinde, ev sahibi ülkenin bir özel 
işletmesini devleti olan sahibine devretmeden önce, bütün 
bir üretim ya da hizmet tesisini faaliyete geçirmek için ta-
sarım, yapım, donatım ve personel eğitimini taahhüt ettiği 
anlaşmalardır.

Cevap E

25. Sermaye yapısı teorileri, firmaların sermaye yapılarının 
firma değeri ve sermaye maliyeti üzerindeki etkisini inceler.

Bu teoriler;

• Net gelir yaklaşımı,

• Net faaliyet geliri yaklaşımı,

• Modigliani - Miller yaklaşımı ve

• Geleneksel yaklaşımdır.

Cevap A
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26. Reel faiz oranı 
( )

( )

( . )

( . )� enflasyon oraný

nominal faiz

1

1
1

1 0 40

1 0 96
1

40

=
+

+
−

=
+

+
−

=

 Cevap D

27. Vergiden sonraki 
borç maliyeti

=
Vergiden önceki borç maliyeti 

(1 − kurumlar vergisi)

Vergiden sonraki 
borç maliyeti

(%30) (1 − %40)=

= %18

Cevap C

28. Şirketlerin halka açılması veya hisse senetlerinin organize 
bir piyasada işlem görmesinin yararları;

• Finansman sağlamak,

• Likiditeyi sağlamak,

• Vergi avantajı,

• İkincil halka arz olanağı,

• Kurumsallaşma ve 

• Yurt içi ve yurt dışı yaygın tanıtmadır.

Cevap B

29. Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeline göre riskli var-
lığın beklenen getirisi

E =  Risksiz faiz oranı + Beta (Pazar getiri oranı − risksiz 
faiz oranı)

E = %12 + 2 (%24 − %12)

E = %36

 Cevap E

30. Bir projenin kârlılık endeksi, ilgili projenin bugünkü değeri-
nin  net bugünkü değerinin toplam başlangıç tutarına bölü-
nerek bulunur. Buna göre,

.

.
60 000
30 000

 = 0.50 

Cevap C
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1. Wagner’e göre, kamu harcamalarındaki artışın temelinde 
sanayileşme vardır. Devlet faaliyetleri sanayileşmenin te-
tiklediği sosyal gelişmeler ile birlikte artmıştır. Sosyal geliş-
menin önlenmesi mümkün olmadığı için, devlet faaliyetle-
rinin artması da engellenemeyecektir. Çünkü, özel sektör, 
toplumdaki sosyal gelişmenin yarattığı sosyal ihtiyaçları 
karşılayamayacak ve bu görev devlete düşecektir. Devlet, 
bu ihtiyaçları karşılamak için, kamu harcamalarını artırmak 
zorundadır. Bu yüzden, Wagner’e göre, kamu harcamaları 
sürekli olarak artmaktadır ve bu bir kanundur. 

Cevap A

2. Bir ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), ekonomik 
büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH, GSMH’den 
farklı olarak, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman için-
de, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsin-
den değeridir. Bir yıllık dönem itibariyle bir ülke içerisinde 
üretilen mal ve hizmetlerin üretiminden sağlanan gelirin ne 
kadarının kamu giderlerini finanse etmek için kullanıldığını 
göstermek için kamu harcamalarının GSYİH’ye oranlanma-
sı gerekmektedir. 

Cevap C

3. Kural olarak transfer harcamaları karşılıksızdır. Bu kuralın 
istisnası sermaye teşkili için yapılan transfer harcamaları-
dır. Sermaye teşkili için yapılan transfer harcamaları kar-
şılığında bir mal veya hizmet alımı söz konusudur. Devlet, 
bu harcama karşılığında mal alır ancak cari üretim ve top-
lam talep düzeyine hiç bir etkisi olmaz. Sermaye teşkili için 
yapılan transfer harcamalarına örnek olarak, eski bir bina, 
arsa-arazi alımı, kamulaştırma, devletleştirme harcamaları 
gösterilebilir.

Cevap D

4. Vergi ve harç arasındaki temel farklılıklar şunlardır:

- Vergiler esas itibariyle karşılıksızdır. Harçlar ise belirli 
bir hizmet karşılığında alınır, karşılığında özel bir fayda 
sağlanır.

- Vergi geneldir yani tüm mükelleflerden alınır. Harç ise 
hizmetten yararlananlardan alınır.

- Vergide bir sebep yoktur. Harç ise bir sebebe dayanır.

- Vergiler genel olarak tam kamusal mal ve hizmetlerin 
finansmanında kullanılır. Harçlar ise daha çok ferdileşe-
bilen, bölünebilen yarı kamusal malların finansmanında 
kullanılır.

Cevap C

5. Vergilemede adalet ancak ödeme gücüne göre vergi alındı-
ğında sağlanır. Bu nenle ödeme gücüne ulaşmanın yolları 
aynı zamanda vergilemede adaleti sağlamanın yolları ola-
rak bilinir. Ödeme gücüne ulaşmanın yolları şunlardır:

- En az geçim indirimi

- Muafiyet ve istisnalar

- Ayırma ilkesi

- Artan oranlı tarife

Cevap B
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6. Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan kamu ya da 
yarı kamu kurumu niteliğinde olan ekonomik, sosyal ve 
mesleki kuruluşların finansmanlarını karşılamak amacıyla 
bu kuruluşların hizmetlerinden yararlananlardan zora dayalı 
olarak aldıkları parasal ödemelerdir.

Kamu kuruluşu niteliğindeki bir ekonomik ya da mesleki 
kuruluşun yaptığı hizmetlerden dolaylı veya dolaysız şekil-
de yararlanan kişilerden toplanan parafiskal gelirler, genel 
bütçeye dahil edilmemekte, tahsil edildikleri kurumun büt-
çelerinde yer almaktadır. Parafiskal gelirler üç farklı biçimde 
karşımıza çıkmaktadır:

- Ekonomik Parafiskal gelirler: Piyasayı özendirmek 
veya istikrara kavuşturmak amacıyla tahsil olunan pa-
ralar, ekonomik parafiskal gelirler olarak adlandırılmak-
tadır. Türkiye’ de yürürlükte olan bir ekonomik parafis-
kal gelir bulunmamaktadır.

- Sosyal Parafiskal Gelirler: Sosyal güvenlik kuruluşla-
rına yapılan prim ödemelerinden oluşmaktadır. SGK’ya 
yapılan prim ödemeleri örnek gösterilebilir.

- Mesleki Parafiskal Gelirler: Meslek kuruluşları, oda-
lar, birlikler ve bunların üst kuruluşlarının üyelerinden 
almış oldukları aidat ve katkı paylarıdır. Ankara Barosu-
nun üyelerinden almış oldukları aidatlar örnek gösteri-
lebilir.

Cevap E

7. En yüksek vergi oranı ve en düşük vergi oranı arasındaki 
farka yükseklik farkı, en yüksek matrah ve en düşük mat-
rah arasındaki farka uzunluk farkı denilmektedir. O halde 
yükseklik farkı;

%50-%10=%40 olacaktır. 

Cevap D

8. Devletin bütün gelir ve giderlerinin ayrı ayrı ve tam olarak 
bütçede yer almasını ifade eden bütçeleme ilkesi büçede 
genellik ilkesidir. Bu ilkeye göre, bir yandan devletin gelirleri 
ve giderleri kendi aralarında, kendi usul ve esasları içinde 
ayrı ayrı bütçe içinde yer alırken; bir yandan da bu gelir ve 
giderler bütçede bir bütün oluşturacak şekilde, yani bir bir-
lerine mahsup edilmeden toplam değerleri ile gösterilecek-
tir. Bütçenin bu özelliği, genellik ilkesinde iki usule ihtiyaç 
göstermektedir.

Bu usullerden birisi, bütçede yer alan gelir ve giderlerin büt-
çedeki gösteriliş biçimi ile ortaya çıkan ve bütün kalemlerin 
mahsup edilmeden toplam değerleri ile bütçeye kayde-
dilmesi anlamına gelen “gayrisafi bütçe usulü”, diğeri ise, 
bütçe gelir ve giderlerinin bir havuz içinde toplanması ve 
buradan dağıtılması anlamına gelen “adem-i tahsis”, yani 
belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilememesi usulüdür.

Cevap C

9. Bütçeyi hazırlayanların iyi niyetli olmasını ve bütçedeki bil-
gilerin çarpıtılman kamuoyuna aktarılmasını gerektiren  büt-
çeleme ilkesi subjektif doğruluk ilkesidir.

Cevap B

10. Bütçenin temel unsurları şunladır:

Tahmin: Bütçe kamu gelir ve giderlerinin bir tahminini orta-
ya koymaktadır.

Tahdit: Bütçe kanunları belirli bir süreyle sınırlı olan kanun-
lardır. 

Tasdik: Bütçe parlamentoda onaylanarak yürürlüğe girer. 

Tevzin: Bütçe gelir ve giderleri denk olmak zorundadır

Cevap B
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11. Alvin Hansen tarafından ortaya atılan devri bütçe teorisi kla-
sik bütçe teorisinin aksine yıllık denklikte ısrar etmek yerine 
konjonktürel dönemler itibarıyla denkliği yeterli görmektedir.

Cevap B

12. Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, 
tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden 
on beş gün içinde Maliye Bakanlığınca ilan edilir. 

Cevap D

13. Kısa vadeli borçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

- Hazine Bonoları

– Hazine Kefaletine Haiz Bonolar

– Hazineye Kısa Vadeli Avans

– Müteahhit Bonoları

– Bütçe Emanetleri

– Adi Emanetler

Cevap E

14. Devlet iç borçlanma senedi sahiplerine sağlanan temel çı-
kar faiz getirisidir. Bunun dışındaki çıkarlar birincil ve ikin-
cil çıkarlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birincil çıkarlar 
şunladır:

- Başa başın altında ihraç

- Primli ihraç 

- İkramiyeli ihraç

- Vergisel avantaj

Devlet iç borçlanma senedi sahiplerine sağlanan ikincil çı-
karlar ise şunlardır:

- İstenildiği an paraya çevrilebilme 

- Kamu ihalesine teminat olarak gösterebilme

- Vergi borcunun ödenmesinde kullanma

- Devlet iç borçlanma senedinin haczedilemez olması

- Yeni ihraç edilen borçlanma senetlerinin alımında elde-
kilerin kullanılabilmesi

Cevap A

15. Finansmanının, alacaklı ülke içinde kullanılmak koşuluyla 
sağlandığı kredilere Orijinde bağlı krediler denir.

Cevap D

16. Borç stoku / GSMH oranının sabit kalması kamu borçlarının 
sürdürülebilir olduğunu gösterir. 

Cevap E
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17. Devletin verimsizliğine inanan klasik maliyecilere göre, dev-
let borçlanması ekonomideki kaynakların verimli alanlardan 
verimsiz alanlara kaymasına yol açacaktır. Klasiklere göre 
devletin bugün borçlanıyor olmasının temel nedeni vergi-
lemeye başvuramamasıdır. Fakat bugün aldığı borçların 
vadesi geldiğinde devlet borçlarını vergilemeye başvura-
rak itfa edecektir. O halde bugünkü borçlanmanın yükünü 
ödeyecekleri vergilerle gelecek nesiller çekecektir. Bir diğer 
söylemle borçlanma gelecekteki vergi gelirlerinin iskonto 
edilmiş şeklidir.

Cevap D

18. Konsolidasyon (tahkim) kısa vadeli borçları uzun vadeli ya 
da süresiz borç haline getiren bir olağanüstü borç yönetim 
biçimidir. Borç yükünü ortadan kaldırmayan ya da azaltma-
yan yalnızca geleceğe öteleyen bir işlemdir.

Cevap E

19. Toplam Kamu Gelirlerinden tüketime yönelik olanlar, yani 
cari giderlerle transfer giderleri, çıkıldıktan sonra kalan kı-
sım kamu tasarrufunu ifade eder.

Cevap C

20. Enflasyonla mücadele politikalarının izlendiği dönemlerde 
daraltıcı maliye politikaları izlenmelidir. Dolayısıyla cari har-
camaların artırılması değil azaltılması gerekmektedir. 

Cevap E

21. Stagflasyon, resesyon ile enflasyonun aynı anda yaşandığı 
makroekonomik duruma verilen addır. Bu durumda ekono-
mideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmekte-
dir. 1970 yılında İngilizcede stagnant (durgun) ile inflation 
(enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artı-
şı) kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir.

Hem Klasik İktisat Teorisi’nde hem de Keynesyen Teori’de 
stagflasyon, paradoksal bir durumdur (normalde enflasyon 
ve işsizlik oranı arasında ters orantı mevcuttur biri düşer-
ken diğeri yükselir ancak stagflasyon ortamında her ikisi de 
yükselmektedir.). Her iki kuram çerçevesinde açıklanması 
olanaksızdır. Ekonomilerde enflasyonun ortaya çıkması, 
toplam talebin toplam arzı aşacak derecede artması sonu-
cudur. Toplam arz, toplam talepteki artışı karşılayamamak-
tadır çünkü ekonomide, istihdam edilerek üretimi artıracak 
iş gücü kalmamıştır, ekonomi tam istihdamdadır. Oysa dur-
gunluk, istihdamın düşmesidir. 

Cevap A

22. Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep 
eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı 
üretim düzeyinin o ekonominin üretim kapasitesinin tam 
olarak kullanımını sağlayamadığı  durumda ekonomi eksik 
istihdamda dengeye gelmektedir.

- Durgunluk halinde bir ekonomide şu belirtiler söz konu-
sudur:

- Milli gelir seviyesi düşmektedir (negatif büyüme)

- İşsizlik artmaktadır.

- Hem üretim faktörlerinin fiyatları ve hem de mal ve  hiz-
metlerin fiyatlarında genel bir düşme eğilimi ortaya  çık-
maktadır.

- Dolaşımdaki para arzı azalmaktadır.

- Borçlular (girişimciler) yatırım yapmamakta, yeni pro-
jelere girişmemekte, var olan borçlarını ödemeyi tercih  
etmektedirler.

- Bütün bunlardan dolayı toplam talep seviyesi azalmaktadır.

Cevap A
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23. Ekonomik dengenin sağlanması ve sürdürülmesinde kendi-
liğinden fonksiyon gören, denge sağlayıcı etkiler oluşturan 
mali ya da sosyoekonomik kurumlara otomatik dengeleyiciler 
ya da stabilizatörler adı verilmektedir. Örneğin mali sistemde 
var olan artan oranlı vergiler, işsizlik sigortası ödemeleri, büt-
çe açık ve fazlaları, birey-aile ve kurum tasarrufları ile toprak 
mahsullerine ödenen mali yardımlar (sübvansiyon vs.)

Otomatik dengeleyicilerin devletin özel müdahalesi dışın-
da planlı bir düzenleme yapılmaksızın ekonomik dengenin 
sağlanması ve korunmasında etkileri olmakla birlikte uy-
gulama sonuçlarına bakıldığında dengesizlikleri tümüyle 
giderdikleri söylenemez. Otomatik dengeleyiciler ekono-
mideki dengesizliklerin tümünü gideremezken, bir kısmını 
azaltmada yani hafifletici olarak etkili olabilirler. İşte bu özel-
likleri ile otomatik dengeleyicileri maliye politikasına ve eko-
nomi politikasına yardımcı kurumlar olarak kabul edebiliriz.

Cevap E

24. Likidite tuzağı, ekonomide faiz oranlarının inebileceği en 
düşük seviyeye inmiş olduğu ve para arzını arttırarak faiz 
oranları (dolayısıyla yatırımlar ve toplam talep) [1] üzerinde 
etkili olunamadığı durum. Böyle bir durumda para arzındaki 
artışlar doğrudan doğruya atıl birikim şeklinde elde tutul-
makta ve faiz oranı değişmemektedir.

Likidite tuzağı, Keynes tarafından geliştirilen spekülatif para 
talebi kavramını açıklar. Spekülatif para talebi faiz oran-
larıyla ters yönlü ilişkilidir. Keynes bu ilişkiyi tahvil fiyatları 
aracılığı ile açıklar. Tahvil üzerinde yazılı faiz sabit olduğu-
na göre, tahvil fiyatları arttığında faiz haddi fiilen düşüyor 
demektir. Tahvil fiyatları ne kadar yüksekse “faiz oranı ne 
kadar düşükse” insanlar spekülasyon güdüsüyle elinde o 
kadar çok para tutmak isteyecektir. Keynes faiz oranının 
düşebileceğine inanılan en düşük bir alt sınırın olacağını 
belirtir. Bu sınıra indiğinde artık daha fazla düşmesi bekle-
nemez. Bu durumda kişiler faiz oranının tekrar yükseleceği 
tahvil fiyatlarının ise düşeceği beklentisi içinde olacakların-
dan, bütün varlıklarını likit olarak tutacaklardır.

Likidite tuzağı bir ölü noktadır. Bu noktada para arzının ge-
nişlemesine, faizin en düşük seviyeye inmesine rağmen, 
tahvil ve bono alımları felce uğramaktadır. Ekonomi likidite 
tuzağına düşünce parasal tedbirlerle iş hayatını canlandı-
rabilmek ve tekrar tam istihdam düzeyine yaklaşabilmek 
imkânı ortadan kalkmaktadır.

Cevap C

25. Tarh (tahakkuk) zaman aşımı, belli bir süre geçmesi ne-
deniyle vergi alacağının ortadan kalkmasıdır. Tarh zaman 
aşımı süresi 5 yıldır. Bu beş yıllık sürenin başlangıcı, vergi 
alacağının doğduğu yılı takip eden takvim yılının başından 
başlamaktadır. 

Vergi Usul Kanunundaki zaman aşımı ile ilgili düzenleme-
ler, diğer vergi kanunlarında tersine bir düzenlemenin bu-
lunmaması durumunda bütün vergi kanunları için geçerlidir. 
Ancak, zaman aşımının başlangıcı veya süresi gibi özel 
düzenlemelerin, Vergi Usul Kanunundan farklı olduğu bazı 
vergi kanunları bulunmakta olup Emlak Vergisi Kanunu da 
bunlardan birisidir. 

Emlak Vergisi Kanununa göre, bildirim dışı bırakılan bina ve 
arazinin vergi ve vergi cezalarında zaman aşımı, bu bina ve 
arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi 
takip eden yılın başından başlar. Bu maddeye göre Emlak 
Vergisinde zaman aşımının fiilen olmadığı da söylenebilir. 
Kaldı ki idarenin verilmeyen beyannameyi ne zaman öğren-
diğinin tespiti ve ispatı pek mümkün değildir.  

Veraset ve İntikal Vergisi için de benzer nitelikte bir durum 
söz konusudur. Nitekim, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu-
na göre mükellefiyet, verilen beyannamede gösterilmeyen 
mallar ile beyanname verilmeyen hallerde, intikal eden mal-
ların idarece tespit olunduğu tarihte başlar. 

Cevap C

26. Hukuk kaynağı hukuku doğuran organdır. Bu açıdan kanun-
koyucu olan yasama organı ile tüzük ve yönetmelik çıkaran 
yürütme birer hukuk kaynağıdır. Ayrıca yargı organları da 
hukuka kaynaklık edebilirler. Hukuk kuralları arasında bir hi-
yerarşi (altlık, üstlük ilişkisi) vardır. Örneğin anayasa en üst 
hukuk kuralıdır. Diğer taraftan kuralların bir kısmı bağlayıcı 
yani uyulması zorunlu nitelikte iken bazıları yardımcı yani 
açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliktedir. Anayasa, kanunlar, 
uluslararası anlaşmalar, kanun hükmünde kararnameler, 
Bakanlar Kurulu kararları ve içtihadı birleştirme kurulu ka-
rarları bağlayıcıdır. Tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, muk-
teza (özelgeler), genelgeler, genel yazılar bunların yanında 
diğer yargı karaları ile bilimsel öğreti ve örf-adet kuralları 
yardımcı niteliktedir. 

Cevap D
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27. Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar ser-
best meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermaye-
den ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya 
ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işvere-
ne tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve 
hesabına yapılmasıdır.

Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri:

- Serbest meslek faaliyeti bağımsızdır; bir işverene tabi 
olmaksızın kendi nam ve hesabına yapılması gerekir.

- Süreklidir; sürekli yapılmayan serbest meslek faaliyeti, 
arızi kazanç sayılır.

- Serbest meslek faaliyeti uzmanlığa dayanır.

- Serbest meslek faaliyetinde sermaye ikinci plandadır; 
sermaye birinci planda olursa ticari kazanç sayılır.

- Serbest meslek faaliyeti ticari nitelikte olmamalıdır.

- Muayenehane yazıhane gibi özel iş yerleri açılmalıdır.

- Mesleki kuruluşlara (baro, tabipler odası gibi) kayıt 
olunmalıdır.

Cevap B

28. Kamu alacağı vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen tak-
vim yılı başından başlayarak 5 yıl içinde tahsil edilmezse 
zaman aşımına uğrar, zaman aşımından sonra mükellefin  
kendiliğinden yapacağı ödemeler kabul edilir fakat alacak 
vergi idaresi tarafından istenemez.

Tahsil zaman aşımı verginin ödeneceği yıldın itibaren 5 yıl 
sayılır. 2012'de beyan edilip ödenecek bu vergide sayma-
ya 2012'den itibaren yani 2013 ile başlanır. Alacak 31.12. 
2017'de tahsil zaman aşımına uğrar.

Cevap B

29. Vergi Mahkemesinin kurul halinde alınan kararları 30 gün 
içinde ve Danıştayda temyiz başvurusuna konu edilebilir.
Vergi Mahkemesi ise 30 gün içinde Bölge İdare Mahkeme-
sinde itiraz başvurusuna konu edebilir.

Cevap B

30. Telif hakkının eser sahibi ya da yasal mirasçı tarafından sa-
tışından ve kiralamasından elde edilen kazançlar serbest 
meslek kazancı sayılmış ve telif kazancı istisnası kapsa-
mında vergi dışı tutulmuştur. Fakat telif haklarının, üçüncü 
kişiler tarafından kiralanması karşılığında elde edilen gelir-
ler gayrimenkul sermaye iradı kapsamında değerlendirilir 
ve vergiye tabi tutulur.

Cevap E
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1. İşletmeler gerçekleşme ihtimali bulunan muhtemel gider 
ve zararlar için karşılık ayırabilir. Gerçekleşme ihtimali olan 
risklerden daha fazla karşılık gideri kaydedilmiş olması gizli 
yedekler oluşturabilir.

Cevap A

2. Senet iskontosunda Nazım hesap kullanmaya gerek yoktur.

Cevap C

3. . ýðýOlan Para Kasa Hs BK Kasa Fazlal

TL620 560 60

H =

− =

Kasa Fazlalığı İlk Tespit Kaydı

__________________ /___________________

KASA 60
SAYIM ve TESELLÜM 
FAZLALIĞI 60

___________________ /__________________

Cevap C

4. Dönem sonunda kasa fazlalığının nedeni bulunamaz ise 
sayım ve tesellüm fazlalığı borçlandırılarak kapatılır. Diğer 
Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklandırılır. Diğer Olağan 
Gelir ve Kârlar ise 690-Dönem Kârı/Zararı hesabına aktarı-
larak kapatılır.

Cevap D

5. � ,

, , � . .

TL TL

TL

Faiz

Kur fark

240 2 2 528

2 2 1 8 40 000 16 000ý

#

#

=

− =^ h
Cevap D

6.  . . . / .

. . ýþ

. . ýþ

.

Ad TL Ad

TL Al

TL Sat

Sat K r

800 000 200 4 000

60 4 000 240 000

60 4 500 270 000

30 000 ýþ â ý

'

#

#

=

=

= −

Satış Kaydı

__________________ /___________________

KASA 270.000
HİSSE SNT. 240.000
MENKUL KIYMET SATIŞ 
KÂRI 30.000

___________________ /__________________

Cevap C

7. .

.

. .

Al

D nem Sonu

De er Kayb Ad TL

4 000

3 600

400 140 56 000

ýþ

ö

ð ý #

−

=

__________________ /___________________

KARŞILIK GİDERLERİ 56.000
MENKUL KIYMET DEĞER 
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 56.000

___________________ /__________________

Cevap C
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8. 

.
F

ay
1 200

400 18 3
18

# #
= =

Dönem sonu kaydı

__________________ /___________________

REESKONT FAİZ GİDERLERİ 18
ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 18

___________________ /__________________

Cevap B

9. İzleyen dönem iptal kaydı

__________________ /_________________

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 18

REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ 18

___________________ /__________________

Cevap B

10. Patent hakkı, fikri ve sınai haklar ile yazılım gibi maddi ol-
mayan haklar leasinge konu olamaz.

Cevap C

11. 01.11.2012 kredi çekilmesi

___________________ /__________________

KASA 500
BANKA KREDİLERİ 500

___________________ /__________________

Dönem sonu faiz kaydı

.
F

ay
1 200

500 18 2
15

# #
= =

________________31/12/2012_____________
FİNANSMAN GİDERLERİ 15

GİDER TAHAKKUKLARI 15
___________________ /__________________

Vade sonu

.
F

ay
1 200

500 18 4
30

# #
= =

________________01/05/2013_____________

BANKA KREDİLERİ 500
GİDER TAHAKKUKLARI 15
FİNANSMAN GİDERLERİ 30

BANKALAR 545
___________________ /__________________

Cevap C

12. Alacağın şüpheli hâle gelmesi

____________________ /__________________

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR 12.000

ALACAK SENETLERİ 12.000
____________________ /__________________

Şüpheli alacağa karşılık ayrılması

12.000 × %20 = 2.400

____________________ /__________________

KARŞILIK GİDERLERİ 2.400
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
KARŞILIĞI 2.400

____________________ /__________________

Şüpheli alacağın tahsili

__________________ /_________________
ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR 
KARŞILIĞI 2.400
KASA 10.000

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR 12.000
KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 400

___________________ /__________________

Cevap B
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13. Sürekli Envanter Yönteminde Satış Kaydı

____________________ /__________________

ALICILAR 42.480
YURTİÇİ SATIŞLAR 36.000
HESAPLANAN KDV 6.480

____________________ /__________________
SATILAN TİCARİ MALIN 
MALİYETİ 30.000

TİCARİ MALLAR 30.000
____________________ /__________________

Cevap C

14. Mal alımı için önceden verilen avans kaydı

____________________ /__________________

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 4.000
KASA 4.000

____________________ /__________________

Ticari Mal Alımı

____________________ /__________________

TİCARİ MALLAR 12.000
İNDİRİLECEK KDV 2.160

VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLARI 4.000
ALACAK SENETLERİ 10.160

____________________ /__________________

Cevap C

15. KDV tahakkuk kaydı

____________________ /_________________

HESAPLANAN KDV 235
DEVREDEN KDV 85
İNDİRİLECEK KDV 150

___________________ /__________________

Cevap E

16. almin
(

,

.

,
.

.

Pe in De er
Faiz Oran Vade

No De er
1

1 0 18
360
60

60 000

1 03
60 000

58 252

þ ð
ý

ð
#

#

=
+

=

+

=

=

^ h

Cevap C

17. lamin ð .

þ ð .

.

Senedin No De eri

Pe in De eri

Reeskont Tutar

60 000

58 823

1 177ý

−

Reeskont kaydı

____________________ /_________________

REESKONT FAİZ GİDERLERİ 1.177
ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 1.177

___________________ /__________________

Cevap B

18. Binek otomobillere KIST amortisman yöntemi uygulanır. 
KIST amortismanda binek oto aktife girdiği yılda kullanılan 
ay kadar amortismana tabidir.

. , .

,
�

.

.
.

'

ay
ay TL

amortisman tutar
lk y l n

KDV siz tutar

Amortisman
Y ll k

Amortisman
Ayl k

70 800 1 18 60 000

60 000 20 12 000

12
12 000

3 3 000
ý

Ý ý ý

ý ý

ý

'

#

#

=

=

= =

Cevap D
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19. ý ý ý .

ý ý .
�

.

þ .

þý ý ' ý

. , .

.

y l Amortisman tutar TL

y l TL

Birikmi Amortisman TL

Ta t n KDV siz tutar

KDV

2012 3 000

2013 60 000 20 12 000

15 000

59 000 1 18 50 000

9 000

#

'

+

=

Satış kaydı

____________________ /_________________

KASA 59.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 15.000

TAŞITLAR 60.000
HESAPLANAN KDV 9.000
DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR 
ve KÂRLAR 5.000

___________________ /__________________

Cevap C

20. Sermaye artırım taahhüt kaydı

____________________ /_________________

ÖDENMEMİŞ SERMAYE 30.000
SERMAYE 30.000

___________________ /__________________

Sermaye artırım taahütünün yerine getirilmesi

____________________ /_________________

BANKALAR 32.000
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 30.000
HİSSE SENEDİ İHRAÇ 
PRİMLERİ 2.000

___________________ /__________________

Cevap E

21. Sermaye Yedeğinin sermayeye eklenmesi

____________________ /_________________

HİSSE SENEDİ İHRAÇ 
PRİMLERİ 2.000

SERMAYE 2.000
___________________ /__________________

Cevap A

22. 

,

,

P
i n
S

P

P TL

1

1 0 18
12
10

960

834 7

#

#

=
+

=

+

=

^

cc

h

mm

Cevap D

23. 

.

.

.
.

retim Hacmi
Ba aba

Fiyat
Birim Sat

Gider
Birim De i im

Toplam Sabit Gider

X

X

Gider
Birim Sabit

Toplam retim Hacmi
Toplam Sabit Gider

BSG

TL

5 000
160

800 000

3 000
800 000

266

Ü
þ þ

ý
ýþ ð þ

Ü

.Br Katk Payý ý

=

−

=

=

=

=

=

1 2 34444444 4444444

Cevap C
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24. I.Tertip Yasal Yedek: Safi kârın %5'dir.(Ancak ödenmiş ser-
mayenin %20'sini buluncaya kadar 
ayrılır.)

: .

: .

: .

Sermaye

denmemi sermaye

denmi sermaye

280 000

160 000

120 000

Ö þ

Ö þ

−

.
�

.

.

.

nceki y llardan ayr lan

Ayr labilir tutar

120 000 20 24 000

16 000

8 000

Ö ý ý

ý

# =

−

*Safi Kâr: Dönem kârından geçmiş yıl zararları düştükten 
sonra kalan tutardır.

Cevap D

25. .
�

'

.
�

'

.

I temett denmi sermayenin i

i

5

120 000 5

6 000

ü Ö þ=

=

=

Cevap C

26. Finansal tabloların hazırlanmasında işletmelerce en çok 
kullanılan ölçüm esası tarihi maliyet esasıdır.

Cevap A

27. Muhasebe Standartlarına göre Gelir Tablosu hesaplarında 
olağan/olağan dışı ayrımı yapılmamaktadır.

Cevap B

28. 
. .

.
.

.

Stok Devir H z
D n ba Stok D n Sonu Stok

Sat lar n Maliyeti

X

X

2

9

2
2 000
27 000

4 000

ý ý
ö þý ö

ýþ ý
=

+

=
+

=

Cevap D

29. 

. .

. .

. . . .

.

. . . .

. .

. .

ö ý . .

. .

. .

. .

,

Cari Oran
K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar

D nen Varl klar

KVYK

KVYK

Aktif Toplam Pasif Toplam

Aktif Top KVYK UVYK ZK

X

Devaml Sermaye

Aktif Toplam

D nen Varl klar

Duran Varl klar

Devaml Sermaye
Duran Varl klar

2
8 000 000

4 000 000

20 000 000 20 000 000

20 000 000 4 000 000

16 000 000

20 000 000

8 000 000

12 000 000

16 000 000
12 000 000

0 75

ý ý
ö ý

ý ý

Ö

ý

ý

ý

ý
ý

Devaml Sermayeý

=

=

=

=

=

= + +

= +

=

=

−

=

=

6 7 8444 444

1 2 3444 444

Cevap D

30. 

. .
.

.
.

,

Oran
Otofinansman

denmi Sermaye
K r Yedekleri Ge mi Y l Zararlar

40 000 8 000
2 000 600

32 000
1 400

0 043

ý Ö þ
â ç þ ý ý

=
−

=
−

−

=

=

Cevap D
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HUKUK

1. A 11. A 21. E

2. A 12. A 22. A

3. C 13. E 23. C

4. D 14. D 24. D

5. B 15. E 25. B

6. D 16. D 26. B

7. B 17. C 27. D

8. A 18. D 28. A

9. B 19. A 29. C

10. E 20. B 30. B

İŞLETME

1. E 11. C 21. C

2. D 12. E 22. D

3. B 13. D 23. E

4. C 14. A 24. E

5. D 15. B 25. A

6. A 16. A 26. D

7. C 17. C 27. C

8. E 18. B 28. B

9. B 19. D 29. E

10. D 20. A 30. C

İKTİSAT

1. C 11. E 21. A

2. B 12. E 22. D

3. D 13. A 23. B

4. C 14. C 24. E

5. B 15. E 25. A

6. D 16. B 26. C

7. C 17. C 27. A

8. A 18. D 28. C

9. A 19. B 29. B

10. A 20. C 30. C

MALİYE

1. A 11. B 21. A

2. C 12. D 22. A

3. D 13. E 23. E

4. C 14. A 24. C

5. B 15. D 25. C

6. E 16. E 26. D

7. D 17. D 27. B

8. C 18. E 28. B

9. B 19. C 29. B

10. B 20. E 30. E

MUHASEBE

1. A 11. C 21. A

2. C 12. B 22. D

3. C 13. C 23. C

4. D 14. C 24. D

5. D 15. E 25. C

6. C 16. C 26. A

7. C 17. B 27. B

8. B 18. D 28. D

9. B 19. C 29. D

10. C 20. E 30. D




